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  کشوری دانشگاه ورزش در آنهاي   کردیرو وی سازمان عدالت ايهسیمقای بررس

  3د حسین رضويممحدکتر سید ، 2پور طالبي مهد دکتر 1،یرعنائ محمد

  

   دهیچک

از اصطالحات و تمایزات است و حضور آن در هر موضوع بسیار پیچیده با بسیاري  ،عدالت سازمانی: مقدمه و هدف

، رضایت شغلی، حقوق شهروندي، تعهد، چونهممهمی  سازمانیهاي   با فرآیند؛ زیرا باشد می سازمانی مهم و حیاتی

 رانیای دانشگاه ورزش در را آنهاي   کردیرو وی سازمان عدالت، مطالعه نیا. عملکرد و غیره مرتبط است، شغلیتعلّق 

  . است داده قراری بررس مورد، يا سهیمقا رتصو به

ی ورزش کارشناسان وی بدن تیترب ادارات رانیمد، ها انجمني رؤسا سطح سه شاملي آمارۀ جامع :روش شناسی

 توسعهی دانشگاه ورزش در قمحقّبه وسیلۀ  که است) OJQ( یسازمان عدالت ۀنام پرسش، قیتحق ابزار. بودها  دانشگاه

و عدالت سازمانی % 69عدالت تعاملی ، %72اي  رویهعدالت ، %63 پایایی آن براي عدالت توزیعیضرایب . است یافته

، ات به صورت میدانی و از نظر استفاده از نتایجاطّالعگردآوري ، روش انجام تحقیق توصیفی. آمدبه دست % 60

غیر هاي   آمار استنباطی از آزمونبخش   آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و دربخش   در .باشد می کاربردي

  . دیپارامتریک کروسکال والیس و یو من ویتنی استفاده گرد

 شیگرا نیکمتر ادارات رانیمد و شیگرا نیشتریب ها انجمني رؤسا کهحاکی از آن است ها  همچنین یافته :یافته ها    

کارشناسان ، اي عدالت رویه به نسبت، یطرف از. ددهن می نشان خود ازی سازمان عدالت وی عیتوز عدالت به نسبت را

  . دهند می ورزشی باالترین گرایش و مدیران ادارات تربیت بدنی کمترین گرایش را از خود نشان

و عدالت ) (P=0/000اي  ، عدالت رویه)P=0/000(عدالت توزیعی  ۀدر زمین که دادند نشان جینتا: بحث و نتیجه گیري

داري وجود دارد؛ اما در  تفاوت معنی ،ها، مدیران ادارات و کارشناسان ورزشی ن روساي انجمن، بی)(P=0/000سازمانی 

داري وجود  ها، مدیران ادارات و کارشناسان ورزشی تفاوت معنی بین رؤساي انجمن) (P=0/180زمینۀ عدالت تعاملی 

  .ندارد

   .الت تعاملیعد، هعدالت روی، عدالت توزیعی، عدالت سازمانی :کلیديهاي   واژه

  

  

  

 یبدن تیترب ارشد کارشناس .1

  مشهدی فردوس دانشگاهدانشیار  .2

 دانشیار دانشگاه مازندران  -3
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   مقدمه

ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده  انسان یجمع یزندگ يبرا یعدالت به عنوان یک نیاز اساس

نقش ، ها انسان یاجتماع یدر زندگ ها سازمانبه نقش فراگیر و همه جانبه توجه  امروزه با. است

از  يمینیاتور ،يامروزهاي   انسازم ،در واقع. بیش از پیش آشکارتر شده است ها سازمانعدالت در 

به همین دلیل . تحقق عدالت در سطح جامعه است ۀبه منزلها  آن ق عدالت درو تحقّ است جامعه

و  یسازمان تعهداز جمله  یمهم در رفتار سازمانهاي  متغیربه مانند سایر  یامروزه عدالت سازمان

تحقیقات و مطالعات در این . استت پیدا کرده را در متون مدیری یجایگاه خاص یرضایت شغل

جدید در این هاي  دهد و حاصل این تحقیقات دستاورد یرا نشان م يحوزه آهنگ رو به رشد

  )1( .حوزه بوده است

 انمتخصص و شود می محسوبی اجتماع ساتمؤس و ها سازمانی سالمت عامل نیلاو ،عدالت     

ی بخش اثري برای اساسهاي  يپا عنوان بهی ازمانس عدالت اهمیت به شیپ ها سال ازی اجتماع علوم

در هاي  عدالت سازمانی به طور گسترد. اند بردهی پ کارکنانی شغل تیرضا وی سازمانهاي   ندیفرا

 .ی کاربردي و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته استشناس روان، مدیریتهاي   رشته

)3(  

 کاره ب مختلفی شغلهاي   موقعیت در عدالت فیتوصي برا که استي متغیری سازمان عدالت     

ها  آن که گردد رفتار کارکنان باهاي  ویش چه به گردد می انیب آن در که نیا خصوصاً و رود می

  )2( .است شده رفتارها  آن باهاي  عادالن صورت به کنند احساس

که  کنند و این می در سازمان ایفارا مهمی  نقش ،عدالتهاي  که فرایند اند تحقیقات نشان داده

ها و رفتار کارکنان را  نگرش، احساسات، ممکن است باورها ها سازمانچطور برخورد با افراد در 

ها  آن باالتر تعهدمنجر به  رفتار عادالنه از سوي سازمان با کارکنان عموماً. تحت تاثیر قرار دهد

 افرادي که احساس ،از سوي دیگر. شود می ها آن 1نسبت به سازمان و رفتار شهروندي فرانقش

سازمانی را از  تعهدکنند یا سطوح پایینی از  می به احتمال بیشتري سازمان را رها، عدالتی کنند بی

، بنابراین. ناهنجار مثل انتقامجویی کنندهاي  ی ممکن است شروع به رفتاردهند و حتّ می خود نشان

به عدالت ها  آن کنند و چطور می ازمانشان چگونه قضاوتکه افراد در مورد عدالت در س درك این

  

1. Extra. role 
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 .از مباحث اساسی خصوصاً براي درك رفتار سازمانی است، دهند می عدالتی درك شده پاسخ بی یا

)4(  

صورت گرفته این نتایج حاصل گردیده است که ) 2005( فوجی شیروبه وسیلۀ  در تحقیقی که     

در پیامد  کارکنان ارتباط باالیی وجود دارد به این معنی که بین انصاف در کار و رفاه و سالمتی

مرخصی استعالجی افزایش یافته و ، کاهش انصاف در کار میزان سالمتی اجتماعی کاهش یافته

  )5( .اختالالت روانی بیشتر خواهد شد

غیر هاي   که رواج رفتار اند نیز طی تحقیقی به این نتایج دست یافته) 1998( فولگر و کروپانزو     

که  در حالی. انگیزاند میدهد و افراد را علیه سیستم اجتماعی بر می افراد را کاهش ۀمنصفانه روحی

براي نیل به ها  آن داوطلبانههاي   و به تالش دهد میرا افزایش ها  آن تعهد، عادالنه با افرادهاي  رفتار

 اام ؛دارد می کنار یکدیگر منسجم نگه به عبارتی عدالت افراد را در ؛نماید می اهداف سازمان کمک

  )6( .کند می را فراهمها  آن عدم اتحاد ۀو زمین سازد میرا از هم جدا ها  آن عدالتی بی

عدالتی  بی زمانی که افراد احساس، باشد می براي کارکنانمهمی  اصوالً عدالت عامل انگیزشی     

ی بیشتر کارکنان تمایل به ترك کار دارند و حتّ در این موقع .نماید می نیز سقوطها  آن کنند اخالق

در عوض رفتار مناسب و عادالنه موجب پرورش ؛ اما ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند

هاي   شود و کمک بارزي به رفتار می و تمایل به باقی ماندن در سازمان تعهداستعدادها و افزایش 

، در واقع. رسمی مورد نظر سازمان استهاي  ر از رفتارکند که فرات می گرایانه انسانی وحدت

 صورت مبادالتها  آن به وسیلۀ کهی نیقوان و منصفانه مراوداتي برا راهنما یک عنوان به عدالت

 شیازهاین نیتامي برا که کند می زمجهی ستمیس به را انسان عدالت ،ییعن ؛ابدی می توسعه، ردیپذ می

  )7( .کند ورعب منصفانه و منظم راه یک از

 دری مدیریتهاي  میتصم وی سازمانهاي  یتفعال اکثر باًیتقر چه اگر، اند داده نشان قاتیتحق     

، استخدام :مثل( کارکنان با مرتبط ماتیتصمی ول ؛دارند قرار عادالنه رفتار و عدالت اصول معرض

 وي رهبر و واحدها به منابع صیتخص ). . .و حقوق، یشغل يارتقا، عملکردی ابیارزش، استقرار

 )9 و 8(. باشند می ارتباط در عدالت مقوله با شتریب که هستندهایی  حوزه، یسرپرست

 از شده درك انصاف بر کهی عیتوز عدالت شاملی لیتحل کردیرو سهي دارا ،یسازمان عدالت     

 درك انصاف بر کهاي  رویه عدالت و دارد اشاره آمدهبه دست ی سازمان داتیعا و امدهایپ، جینتا

 تاًینها و دارد اشاره ،اند آمدهبه دست  داتیعا وها  امدیپ، جینتا آن قیطر از کهي ندیفرا از شده
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ها  آن نییتب و حیتوض و دستان ریز با رانیمد ارتباط نحوه از شده درك انصاف بر کهی تعامل عدالت

  . اردد اشارهگیري  میتصمهاي   ندیفرا زین و امدهایپ و جینتا خصوص در

، حقوق( یواقع جینتا درك و باشد می گریدۀ فمؤلّ دو از 1تری بحرانی عیتوز عدالت انیم نیا در     

ي سو از .دهد می قرار نظر مورد را ردیگ میتعلّق  افراد به که )ياداري فضا زین و ها پاداش و دیفوا

 و داردتوجه  گوناگونهاي   واحد و افرادي برا جینتا نییتعهاي  روش بر شتریب هیرو عدالت گرید

 جینتا نییتب و حیتوض ،ییعن ؛دهد می قرار نظر مورد را کاری چگونگ از بعد جینتای تعامل عدالت

  )9و 8( .اند شده نییتع آن موجب به جینتا کهیی ها روش وها  آن یقطع مدیریت از بعد

اي  رویهزمان بر روي عدالت که سا اند طی تحقیقی نشان داده) 2005( همچنین الکانن و لیپونن     

سرپرستان بر روي ؛ اما دارد 2و عدالت توزیعی تمرکز دارد که این ارتباط مثبتی با شناخت سازمانی

همچنین شناخت . دارد 3عدالت تعاملی تمرکز دارند که این ارتباط مثبتی با شناخت واحد کاري

) در جریان سازمان 4و رفتار فرانقش واگذار کردن هدف( باشد می سازمانی مربوط به نتایج سازمان

رفتار فرانقش در جریان ( باشد می واحد کاريتوجه  و شناخت واحد کاري مربوط به نتایج مورد

متفاوتی واسطۀ ارتباط بین به طور  در نتیجه شناخت سازمانی و شناخت واحد کاري، )واحد کاري

واحد کاري و توجه  نیز نتایج موردسازمان و توجه  سرپرست و عدالت موردتوجه  عدالت مورد

  )10( .باشد می سازمانتوجه  نتایج مورد

طی تحقیقی که در زمینۀ عدالت سازمانی در سازمان ) 1387( طور مرادي چالشتري همین     

به این نتایج دست یافت که کارکنان سازمان تربیت بدنی  ،تربیت بدنی کشور صورت داده بود

در نحوة  دسازمان خود ادراك مناسبی ندارند و مدیران این سازمان باینسبت به وجود عدالت در 

کار ه انصاف بیشتري را ب ،تخصیص آن و نیز نحوة تعامل با کارکنان خودهاي   هتوزیع منابع و روی

  . گیرند

تحقیقات ، ادارة کل تربیت بدنی وزارت علومبه وسیلۀ  در دید کالن ورزش دانشجویی کشور     

  . گردد می مدیریت وي گذار استیس اداره نیاي ستادة حوز رانیمد قیطر ازوري او فن

 .باشند ها می دانشگاه دری ورزش مختلفهاي   رشته ۀتوسعی متولّ ،اداره نیای ورزشي ها انجمن     

به  یدانشگاه هر دری ورزش مختلفهاي   رشته ياجرا وی سازمانده، يزیر برنامه، زینی طرف از

  

1. More critical 
2. Organizational identification 
3. Work-unit identification 
4. Extra. role 
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 نیا از. گردد می انجام مجموعه آن کارشناسان نظر با ژهیوه ب دانشگاه آنی بدن تیربتة اداروسیلۀ 

هاي  سیمقا طور به کشوری دانشگاه ورزش در را آن ابعاد وی سازمان عدالت، پژوهش نیا ،رو

  . دهد می قراری بررس مورد

  

  روش تحقیق

گردآوري  است و به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصیفیتوجه  روش تحقیق با

  . کاربردي خواهد بود، ات به صورت میدانی و از نظر استفاده از نتایجاطّالع

تحقیقات و ، ورزشی وزارت علومي ها انجمندر این پژوهش شامل رؤساي  جامعۀ آماري     

  . باشد می دولتی و کارشناسان تربیت بدنیهاي   مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه، فناوري

نفر مدیران ادارت  58، ورزشیي ها انجمننفر رؤساي  45که  نفر 218شامل ، مونه آمارين     

در هر دو حوزة رؤساي گیري  روش نمونه. باشد می نفر کارشناس تربیت بدنی 115تربیت بدنی و 

و در حوزة کارشناسان تربیت ) سرشماري( و مدیران ادارات تربیت بدنی از نوع انتخابی ها انجمن

  . باشد می صورت تصادفی با تخصیص متناسب هبدنی ب

 باها  هنام پرسش نیا. است شده استفاده امجزّۀ نام پرسش سه از اتاطّالعي آور جمع منظور به     

 نظر موردۀ طیح سه در قمحقّبه وسیلۀ  )1994( يچالدورای سازمان عدالتۀ نام پرسش از استفاده

 و است یافته توسعه) یبدن تیترب کارشناسان وی بدن تیترب ادارات رانیمد، ها انجمني رؤسا(

 در که است گرفته قرار دییتأ موردی ورزش مدیریت نظران صاحب از نفر 10به وسیلۀ  آنیی روا

 بهها  متغیر از کدام هري برا کرونباخ آلفا روش از استفاده با کهضرایب پایایی آن  حاضر پژوهش

عدالت تعاملی و عدالت سازمانی به ترتیب ، اي هعدالت روی، ه براي عدالت توزیعیآمد دست

  . آمدبه دست  60/0و  69/0، 72/0، 64/0

نمودن نرمال بودن یا غیر نرمال مشخّص  ابتدا جهت ،آماريهاي  به منظور استفاده از روش     

آمار توصیفی از بخش   در، از آزمون کولموگراف اسمیرنوف استفاده گردید سپسها  بودن داده

بخش   در جامعه تحقیق استفاده شده است و درها  متغیرین و انحراف استاندارد براي توصیف میانگ

غیر پارامتریک کروسکال والیس و یو من ویتنی و نیز آزمون تعقیبی یو هاي  آمار استنباطی از آزمون

آمار  هاي تحقیق با روشهاي   ه در این قسمت هر یک از فرضیهد که البتّیمن ویتنی استفاده گرد

  . محاسبه شده است SPSSاستنباطی با استفاده از نرم افزار 
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   قیتحقهاي   افتهی

 وی لیتحصۀ رشت، التیتحص سطح، جنسیت حسب بري آمارۀ نمون و جامعهی فراوان. 1جدول

  سن نیانگیم

 درصد تعداد جنسیت ها گروه
 سطح

 التیتحص
 درصد تعداد

ۀ رشت

 یلیتحص
 درصد تعداد

 نیانگیم

 سن

  

  

ي ارؤس

 ها انجمن

  

 مرد
26 57/77 

 وی کارشناس

  تر نییپا

  

ی کارشناس

  ارشد

 يدکتر

  

6  

  

15  

  

24 

  

13/33  
  

33/33  
  

53/33 

 تیترب

 یبدن
37 82/22  

  

  

49 .22  

 

  

 زن
19 42/22  

 

 تیترب ریغ

 یبدن
8 17/77 

  

  

 رانیمد

 ادارات

 86/20 50 مرد

 وی کارشناس

  تر نییپا

  

ی کارشناس

  ارشد

 يدکتر

  

6  

  

30  

  

22 

  

10/34 
  

51/72  
  

37/93 

 تیترب

 یبدن
53 91/37 

  

  

  

 13/79 8 زن 45/86
 تیترب ریغ

 یبدن
5 8/62 

  

  

 کارشناسان

 62/83 71 مرد

 وی کارشناس

  تر نییپا

  

ی کارشناس

  ارشد

 يدکتر

  

68  

  

45  

  

0 

60/17  
  

  

39/82  
  

0 

 تیترب

 یبدن
105 92/92 

  

  

  

  37/16 42 زن 37/47
 

 تیترب ریغ

 یبدن
8 7/07 

 گروه در، استي آمارۀ جامعشناختی   جمعیت اتاطّالع به مربوط که) 1( جدول بهتوجه  با     

، تر نییپا وی کارشناس درصد13، زن درصد42 و مرد درصد58 حدودی ورزشي ها انجمني رؤسا

ی بدن تیترب ریغ درصد18 وی بدن تیترب درصد82، يدکتر درصد53 و ارشدی کارشناس درصد33

 و مرد درصد86 حدودی بدن تیترب ادارات رانیمد گروه در، هستند سال49ی نس نیانگیم با

، يدکتر درصد38 و ارشدی کارشناس درصد 52، تر نییپا وی کارشناس درصد10، زن درصد14

 گروه در و هستند سال46ی سن نیانگیم بای بدن تیترب ریغ درصد 9 وی بدن تیترب درصد91
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، تر نیپائ وی کارشناس درصد 60، زن درصد 37 و مرد درصد 63 حدودی بدن تیترب کارشناسان

  . هستند سال 37ی سنّ نیانگیم باي دکتر درصد) صفر( 0 و ارشدی کارشناس درصد 40

  

  گانه سههاي   تحقیق به تفکیک گروههاي  متغیرآمار توصیفی . 2جدول 

 موردهاي   متغیر

 یبررس

 موردهاي   نمونه

 یبررس

 انحراف نیانگیم تعداد

 اندارداست

  

  

 یعیتوز عدالت

 6/15 32/51 45 روساي انجمن ها

 4/97 26/55 58 مدیران ادارات

 7/29 31/32 115 کارشناسان ادارات

 6/11 30/12 218 کل

  

  

 يا هیرو عدالت

 4/00 27/71 45 روساي انجمن ها

 4/09 25/86 58 مدیران ادارات

 5/33 27/79 115 کارشناسان ادارات

 4/47 27/12 218 کل

  

  

 یتعامل عدالت

 3/50 12/95 45 روساي انجمن ها

 1/92 13/70 58 مدیران ادارات

 2/48 12/76 115 کارشناسان ادارات

 2/63 13/142 218 کل

  

  

 یسازمان عدالت

 8/02 73/17 45 روساي انجمن ها

 6/72 66/12 58 مدیران ادارات

 11/55 71/87 115 کارشناسان ادارات

 8/76 70/39 218 کل
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  یبررس تحتۀ نمون سه هر دری سازمان عدالت ابعاد از یک هرۀ سیمقا. 1 نمودار

  

  
  یبررس تحتهاي   نمونه دری سازمان عدالتۀ سیمقا. 2 نمودار

  

 در، باشند می یفیآمارتوص به مربوط که 2 و 1هاي  نمودار زین و) 2( جدول جینتا بهتوجه  با     

 نیانگیم از ها انجمني رؤسا به مربوطهاي   هنمر نیانگیمی سازمان عدالت وی عیوزت عدالت متغیر

 نیشتریباي  هیرو عدالت متغیر در زین و است شتریب ادارات کارشناسان و ادارات رانیمد هاي هنمر

، گروه سه نیا نیب در نیانگیم ترین نییپا، نیهمچن، باشد می ادارات کارشناسان به مربوط نیانگیم

 ؛باشد می یبدن تیترب ادارات رانیمد به مربوطی سازمان واي  هیرو، یعیتوز عدالت متغیر مورد رد

ر دری طرف از اامدر که باشد می ادارات رانیمد به مربوط نیانگیم نیشتریب ،یتعامل عدالت متغی 
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 درك رگید گروه دو با سهیمقا در ها انجمني رؤسا که است آن ازی حاک ،ها یافته نیا مجموع

 در ادارات رانیمد زینی طرف از، دادند نشان خود ازی سازمان وی عیتوز عدالت مورد دري شتریب

  . دادند نشان خود ازی تعامل عدالت به نسبتي شتریب درك گرید گروه دو با سهیمقا

 سطح و گرفته قراری بررس مورد امجزّ طور به قیتحق اتیفرض از یک هر، قسمت نیا در     

 موارد زین و است شده گرفته نظر در) P < 0/05( سطح دري آمارهاي   روشۀ همي براي دار معنی

  . است دهیگردمشخّص   بادار  معنی

  

تعاملی و سازمانی ، اي هروی، آزمون کروسکال والیس جهت بررسی عدالت توزیعی. 3جدول 

  مورد بررسیهاي   در بین نمونه

  ها شاخص

 متغیر

 گروه

 عیارانحراف م میانگین
 آزمون کروسکال والیس

 Sig دوی خ

  

عدالت 

 توزیعی

 6/15 32/51 ها انجمن يروسا

109/38 0/000 

 تیترب ادارات رانیمد

 یبدن
26/55 4/97 

 ادارات کارشناسان

 یبدن تیترب
31/32 7/29 

  

عدالت 

اي هروی 

 4/00 27/71 انجمن ها يروسا

26/12 0/000 

 تیترب ادارات رانیمد

 یبدن
25/86 4/09 

 ادارات کارشناسان

 یبدن تیترب
27/79 5/33 

  

 عدالت تعاملی

 3/50 12/95 ها انجمن يروسا

42/3 180/0 
 تیترب ادارات رانیمد

 یبدن
13/70 1/92 

 2/48 12/76 ادارات کارشناسان
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 یبدن تیترب

  

عدالت 

 سازمانی

 8/02 73/17 انجمن ها يروسا

67/30 0/000 

 تیترب ادارات رانیمد

 یبدن
66/12 6/72 

 ادارات کارشناسان

 یبدن تیترب
71/87 11/55 

 واي  هیرو، یعیتوز عدالتۀ نیزم در که دهد می نشان، قیتحق جینتا) 3( جدول بهتوجه  با     

) یورزش کارشناسان و ادارات رانیمد، ها انجمني رؤسا( یبررس تحتهاي   نمونه دری سازمان

ي رؤسا( یبررس تحتهاي   نمونه دری تعامل عدالتۀ نیزم در؛ اما دارد وجودداري  معنی تفاوت

 . ندارد وجودداري  معنی تفاوت) یورزش کارشناسان و ادارات رانیمد، ها انجمن

  

 واي  هیرو، یعیتوز عدالتهاي  متغیری بررس جهتی تنیو من وی یبیتعق آزمون. 4 جدول

 یسازمان

 نمره نیانگیم دادتع گروه ها  متغیر

 )رتبه(

 نمره جمع

 )رتبه(

 یتنیو من یو آزمون

Z sig 

  

  

  

عدالت 

  توزیعی

  

 

   00 .3255 33. 72 45 ها انجمنرؤساي 

 

  100 .6ـ 

 

  

 

 .0000 
 00 .2101 22. 36 58 مدیران ادارات

   103 کل

   00 .3854 64. 85 45 ها انجمنرؤساي 

 

 881 .ـ 

  

 

 .3780 
ناسان تربیت کارش

 بدنی

115 78 .49 9026. 00 

   160 کل

   00 .3478 97. 59 58 مدیران ادارات

 

 050 .5ـ 

  

 

 .0000 
کارشناسان تربیت 

 بدنی

115 100 .63 11573. 00 

   173 کل

     00. 2724 53. 60 45 ها انجمنرؤساي   
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 نمره نیانگیم دادتع گروه ها  متغیر

 )رتبه(

 نمره جمع

 )رتبه(

 یتنیو من یو آزمون

Z sig 

  

  

عدالت 

اي هروی  

 

  00. 2632 38. 45 58 ادارات مدیران

  ـ 564. 2

 

 

0 .010 
   103 کل

   00. 3493 62. 77 45 ها انجمنرؤساي 

 

 ـ493. 0

  

 

0 .622 
کارشناسان تربیت 

 بدنی

115 81 .63 9387 .00 

   160 کل

   50. 4003 03. 69 58 مدیران ادارات

 
 ـ 36 .3

  

 
0 .001 

کارشناسان تربیت 

 بدنی

115 96 .07 11047 .50 

   173 کل

  

  

  

 عدالت

  یسازمان

 

   00. 3053 84. 67 45 ها انجمني رؤسا

 

4 .755 

  ـ

 

  

 

0 .000 
 00. 2303 71. 39 58 ادارات رانیمد

   103 کل

   00. 3822 93. 84 45 ها انجمني رؤسا

 

0 .759 

 ـ

  

 

0 .448 
 تیترب کارشناسان

 یبدن

115 78 .77 9058 .00 

   160 کل

   00. 3506 46. 60 58 ادارات رانیمد

 

4 .958 

 ـ

  

 

0 .000 
 تیترب کارشناسان

 یبدن

115 100 .39 11544 .50 

   173 کل

و اي  رویه، عدالت توزیعیهاي  متغیرشود در مورد  می مشاهده) 4( همانطور که در جدول     

مربوط به تفاوت بین رؤساي ، سیتحت بررهاي   دار ایجاد شده در بین نمونهتفاوت معنا، تعاملی

ورزشی و مدیران ادارات تربیت بدنی و همچنین بین مدیران ادارات تربیت بدنی و ي ها انجمن
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عدالت  متغیر مختلف درهاي   هرچند تفاوت ایجاد شده بین گروه ،باشد می کارشناسان ورزشی

 . است دیگر متغیر کمی ضعیف تر از دواي  رویه

  

 يریگ جهینت و بحث

تحقیقات و ، در هر سه سطح ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم، این پژوهشهاي   به یافتهتوجه  با

تعداد ) مدیران ادارات تربیت بدنی و کارشناسان تربیت بدنی، ورزشیي ها انجمنرؤساي ( فناوري

ح ورزشی باالترین سطي ها انجمندر زمینۀ سطح تحصیالت رؤساي . مردان بیشتر از زنان است

در زمینۀ رشتۀ تحصیلی . سطح تحصیالت را دارند ترین تحصیالت و کارشناسان تربیت بدنی پائین

بسیار باالتر از  ،در هر سه گروه تعداد کسانی که داراي تحصیالت و مدرك تربیت بدنی بودند

 باالترین میانگین سنی ها انجمنباشد و رؤساي  می، کسانی که تحصیالت غیر تربیت بدنی داشتند

اگر بتوان نتایج این . را دارند) سال 37( و کارشناسان تربیت بدنی کمترین میانگین سنی) سال 49(

هاي   با یافتهها  از نظر نسبت مردان به زنان این یافته، مقایسه نمود ها سازمانتحقیق را با دیگر 

در ؛ زیرا ارددر سازمان تربیت بدنی ایران همخوانی د) 11( )1387( ريهادوي و مظفّ، صابونچی

ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم نیز مانند سازمان تربیت بدنی مردان به طور کامالً بارزي بیشتر 

هاي   بر اساس یافته ا در زمینۀ سطح تحصیالت و رشتۀ تحصیلی مرتبطام ؛باشند می از زنان

تحقیق با  نتایج این، )1387( ريهادوي و مظفّ، و صابونچی) 12( )1382( تحقیقات حمیدي

زیرا در ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم در مقایسه با سازمان . همخوانی نداردها  آنهاي   یافته

به طور نسبتاً ) مدیران ادارات و کارشناسان، ها انجمنرؤساي ( هر سه گروه، تربیت بدنی ایران

در زمینۀ میانگین ما ؛ اباشند می باالیی داراي رشتۀ تحصیلی مرتبط و نیز سطح تحصیالت باالتري

زیرا ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم . همخوانی داردها  آنهاي   ی نتایج تحقیق حاضر با یافتهسنّ

به طور کلی این نتایج . باشد می ی نسبتاً باالیینیز مانند سازمان تربیت بدنی داراي میانگین سنّ

در ، ر مقایسه با سازمان تربیت بدنیباشند که ادارة تربیت بدنی وزارت علوم د می حاکی از آن

  . باشد می روز جامعه توانمندتر فناورينوسازي و هماهنگی با 

اي  رویهعدالت ، آمده در تحقیق حاضر نشان دادند که در زمینۀ عدالت توزیعیبه دست نتایج      

مینۀ عدالت در ز؛ اما تحت بررسی وجود داردهاي   در نمونهداري  معنی و عدالت سازمانی تفاوت

  . مشاهده نگردیدداري  معنی تحت بررسی تفاوتهاي   تعاملی در نمونه
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ی سازمان داتیعا و امدهایپ، جینتا از شده درك انصاف بر عدالت توزیعی شد گفته که همچنان    

ۀ نیزم در دیگردمشخّص  قیتحق نیا در که نیا بهتوجه  با نیبنابرا، دارد اشاره آمدهبه دست 

 جنبه دو از قیتحق جینتا، دارد وجودداري  معنی تفاوتی بررس تحتهاي   نمونه دری عیتوز عدالت

، خصوصه ب، گروه سه هر که باشد می آن ازی حاکها  یافته، اول این که . باشد می مالحظه قابل

 با سهیمقا در ژهیبوی عیتوز عدالت ازي مناسبتر نسبتاً دركی ورزش کارشناسان و ها انجمني رؤسا

 قابل نسبتاً سطح در گروه سه هر که است آن انگریب جینتا نیا و دارنداي  رویه وی تعامل لتعدا

 این که دوم. رندیگ می کاره ب و درك را آنی فرع قواعد زین و ازین و مساوات، انصاف اصولی قبول

 نیب در دار معنی تفاوت نیا که باشند می آن ازی حاک ریالها یافته، آمدهبه دست  جینتا اساس بر

 جینتا نیا که است شده جادیا کارشناسان و ادارات رانیمد زین و ادارات رانیمد و ها انجمني رؤسا

 و ها انجمني رؤسا قبول قابل نسبتاً درك رغمی عل که باشد مطلب نیاي ایگو تواند می زین

 دركاري د معنی طور بهی بدن تیترب ادارات رانیمد، یعیتوز عدالت ازی بدن تیترب کارشناسان

ها  آنتر  پایینی سازمان شناخت به مربوط است ممکن نیا که، دارندی عیتوز عدالت ازي تر فیضع

  . باشد

 جینتا وها  امدیپ آن قیطر از کهي ندیفرآ از شده درك انصاف براي  رویه عدالت گریدي سو از     

حاکی از وجود تفاوت اي  رویهنتایج تحقیق حاضر در زمینۀ عدالت ، دارد اشاره ،اند شده حاصل

نیز از دو جنبه قابل مالحظه و قابل بحث و ها  باشد که این یافته می تحت بررسیهاي   بین نمونه

  . باشد می تفسیر

تحت بررسی بود و هاي   در نمونهاي  رویهکه بیانگر وجود تفاوت در زمینۀ عدالت اول در جنبۀ      

به و مدیران ادارات تربیت بدنی کمترین میانگین را  گروه کارشناسان ورزشی بیشترین میانگین

نیز مانند اي  رویهنشان دادند که مدیران ادارات تربیت بدنی در زمینۀ عدالت ها  یافته، آوردنددست 

درك ضعیف تري در مقایسه با کارشناسان تربیت بدنی و داري  معنی عدالت توزیعی به طور

باشد که کارشناسان درك  می حاکی از آنها  این یافته، ن رواز ای. ورزشی دارندي ها انجمنرؤساي 

نسبت به دو ها  آن تواند مربوط به شناخت سازمانی بهتر می دارند که ایناي  رویهباالتري از عدالت 

در جنبۀ دوم که بیانگر این مطلب بود که علی رغم ؛ اما مدیران ادارات باشد، گروه دیگر بویژه

در زمینۀ  مشابه عدالت توزیعی؛ اما تحت بررسی در این زمینههاي   ونهوجود تفاوت در بین نم

، درك نسبتاً مناسب تري بویژه در مقایسه با عدالت تعاملی دارندها  نیز همۀ نمونهاي  رویهعدالت 
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ي ها انجمنباشند هر دو گروه رؤساي  می حاکی از آنها  یافته، به مطلب باالتوجه  بنابراین با

درك نسبتاً مناسبی از عدالت ، رشناسان ورزشی بر خالف مدیران ادارات تربیت بدنیورزشی و کا

   .باشدها  آن تواند ناشی از شناخت سازمانی بهتر می دارند که ایناي  رویهتوزیعی و 

 مرتبط حاتیتوضة ویش و تعامالت تیفیک از شده ك در انصاف به که یتعامل عدالت نیهمچن     

  . دارد اشارهها  آنهاي   هیرو زین و درآمدها و منابع عیتوز با

اول این ، باشد گیري می آمده در زمینۀ عدالت تعاملی نیز از دو جنبه قابل نتیجهبه دست نتایج      

به عبارتی  ؛وجود نداردداري  معنی تحت بررسی تفاوتهاي   در زمینۀ عدالت تعاملی در نمونه که

اما از جنبۀ دیگر این نتایج . شابهی از عدالت تعاملی دارندتحت بررسی درك مهاي   همۀ نمونه

ویژه ه تري از عدالت تعاملی ب تحت بررسی درك ضعیفهاي   باشد که همۀ نمونه می حاکی از آن

به هاي   به مقایسۀ میانگینتوجه  که این مطلب با، دارنداي  رویهدر مقایسه با عدالت توزیعی و 

هاي   و تعاملی در نمونهاي  رویه، عدالت توزیعیهاي   متغیرزمینۀ  آمده در تحقیق حاضر دردست 

بر روي عدالت  ها سازمانکه  اند از طرفی تحقیقات نشان داده. باشد می تحت بررسی کامالً گویا

 دارند که این به طور مثبتی مربوط به شناخت سازمانیتوجه  تمرکز واي  رویهتوزیعی و عدالت 

سرپرستان بر روي عدالت تعاملی متمرکز هستند که این به طور مثبتی مربوط ، باشد در حالیکه می

شود که متعاقباً شناخت سازمانی و شناخت واحد کاري به طور متفاوتی  می به شناخت واحد کاري

 و نیز نتایج مورد ها سازمانتوجه  سرپرستان و عدالت موردتوجه  میانجی ارتباط بین عدالت مورد

ها  به مطالب باال یافتهتوجه  با، بنابراین. باشد می سازمانتوجه  کاري و نتایج موردواحد توجه 

هاي   تري نسبت به واحد باشند که هر سه نمونۀ تحت بررسی شناخت ضعیف می بیانگر این موضوع

ی تعامل عدالت واقع در، گرفته صورت قاتیتحق ازي اریبس درکه  ییاز آنجا. کاري خویش دارند

 تیفیک به شتریبي فرد انیم عدالت که دهیگرد لیتشک 2یاتاطّالع و 1يفرد انیم عدالتبخش  دو از

 به زینی اتاطّالع عدالت و آن امثال و برخورد دری گرم و تیمیصم، توجه، احترام مانند تعامالت

 عدالت که اند افتهیدرقان همچنین محقّ. شود می مربوطها  آن هیتوج و ماتیتصم نییتب و حیتوض

 به نظر. باشد میاي  رویهتعاملی به طور کامل میانجی ارتباط و وابستگی دوجانبۀ عدالت توزیعی و 

اهداف مسئوالن ادارة هاي   تاساسی به ایجاد و گسترش عدالت تعاملی باید در اولویتوجه  رسد می

بهره وري  تواند می که این مهم، قرار بگیرد فناوريتحقیقات و ، کل تربیت بدنی وزارت علوم

  

1. Interpersonal 
2. Informational 



68   91بهار و تابستان / شماره پانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش 

جایی و غیبت کارکنان را کاهش دهد ه ب و رضایت کاري را افزایش و جا تعهد، عملکرد، سازمانی

  . اهداف سازمانی را تسهیل نماید مؤثّر و نیز حصول

کاري اشاره هاي   که به توصیف و تبیین نقش عدالت در محیط عدالت سازمانیو سرانجام      

باشند که  می بیانگر این مطلب ،یج تحقیق حاضر در این زمینهنتا )13( )1990 1نبرگیگر( دارد

ها در  این تفاوت. تحت بررسی درك متفاوتی از عدالت سازمانی در سازمانشان دارندهاي   نمونه

و مدیران ادارات و نیز در بین مدیران ادارات و کارشناسان تربیت بدنی قابل  ها انجمنبین رؤساي 

تر مدیران ادارات  حاکی از درك ضعیفها  که رویهمرفته این یافتهباشند  می مشاهده و بررسی

 . باشد می تربیت بدنی نسبت به دو گروه دیگر در زمینۀ عدالت سازمانی

بر خالف اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینۀ عدالت سازمانی که بیشتر ارتباطی و از نوع      

نمی توان به سادگی ، از این رو. باشد می کاربردياین تحقیق کامالً پیمایشی و ، باشند می همبستگی

اگر بتوان نتایج این تحقیق را با دیگر ؛ اما نتایج این تحقیق را با دیگر تحقیقات مقایسه نمود

این تحقیق نشان دادند که در هر سه سطح ادارة تربیت بدنی هاي   یافته. مقایسه نمود ها سازمان

عدالت توزیعی بیشترین ، )ان ادارات و کارشناسان ورزشیمدیر، ها انجمنرؤساي ( وزارت علوم

این . آوردندبه دست میانگین را و عدالت تعاملی کمترین میانگین را در بین ابعاد عدالت سازمانی 

؛ زیرا همخوانی دارد) 13( )2006( 2تا حدودي با نتایج تحقیق ون چی لیائو و وي تائو تايها  یافته

اگرچه که کمترین ، آورده بودبه دست عدالت توزیعی بیشترین میانگین را نیز ها  آنهاي   در یافته

 با نتایج تحقیق مرادي چالشتريها  از طرفی این یافته. بوداي  رویهمیانگین مربوط به عدالت 

هاي   در یافته؛ زیرا که در سازمان تربیت بدنی ایران صورت گرفته است مغایرت دارد) 14( )1387(

گونه مورد  را اینها  نهایتاً این یافته. آورده بودبه دست ی بیشترین میانگین را وي عدالت تعامل

که  را که درك نتایج واقعی عدالت توزیعی به دلیل آن این که بهتوجه  اوالً با، بررسی قرار دادیم که

در واقع دو باشد و  می فۀ دیگرتر از دو مؤلّ بحرانی، دهد می مورد نظر قرار ،گیرد میتعلّق به افراد 

نمود که گیري  گونه نتیجه توان این می. فۀ دیگر ابزاري براي رسیدن به عدالت توزیعی هستندمؤلّ

ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم در توزیع عادالنۀ نتایج و نیز استفاده از اصول عدالت توزیعی تا 

ا در ام ؛نسبتاً موفق بوده استعادالنۀ توزیع هاي   حد باالیی موفق بوده است و نیز در کاربرد رویه

تحقیقات نشان  ثانیاً. زمینۀ عدالت تعاملی نسبت به دو مؤلفۀ دیگر نسبتاً ضعیف عمل کرده است

  

1. Greenberg 
2. WEN-CHIH LIAO & WEI-TAO TAI   
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دارند که این به طور توجه  تمرکز واي  رویهبر روي عدالت توزیعی و عدالت  ها سازمانکه  اند داده

سرپرستان بر روي عدالت تعاملی متمرکز ، که در حالی ؛باشد می مثبتی مربوط به شناخت سازمانی

به توجه  بنابراین با )10( .شود می هستند که این به طور مثبتی مربوط به شناخت واحد کاري

 گونه استدالل نمود که هر سه سطح ادارة کل تربیت بدنی وزارت علوم توان این می مطالب باال

 داراي شناخت سازمانی مطلوبی) یت بدنیمدیران ادارات و کارشناسان ترب، ها انجمنرؤساي (

عدالت  این که بهتوجه  با ثالثاً. ا در زمینۀ شناخت واحد کاري نسبتاً ضعیف هستندام ؛باشند می

به عبارتی درك عدالت  ،باشد میاي  رویهدو سویه با عدالت توزیعی و عدالت  یتعاملی در ارتباط

در نتیجه مدیران حوزة ستادي وزارت ، نه نیاز داردبه یک تعامل عادالها  توزیعات و عدالت رویه

ه علوم باید در جهت افزایش آگاهی و ادراك زیر مجموعۀ خود نسبت به ابعاد عدالت سازمانی ب

 تعهدعملکرد و ، رضایت شغلی، وري تواند بهره می این مهم. ویژه عدالت تعاملی اقدام نمایند

غیبت و ترك ، جاییه ب جا، افزایش داده و تعارض سازمانی مجموعۀ تربیت بدنی وزارت علوم را

  . تر به اهداف سازمانی در این اداره شود مؤثّر شغل را کاهش دهد و نیز موجب دستیابی

  

  برخواسته از پژوهش ياهپیشنهاد

 ضمن خدمت در جهت افزایش هاي   آموزشی و دورههاي  شود از طریق کارگاه می پیشنهاد

اقدام ، مختلف ورزشی نسبت به عدالت سازمانی و ابعاد آنهاي   شناخت و آگاهی مدیران بخش

 . گردد

 شناخت ازطریق سازمان هاي   و همچنین ایجاد زمینهسازي  شود از طریق فرهنگ می پیشنهاد

توجه  ها سازمانآموزش و پرورش و نیز آموزش عالی به عدالت سازمانی به عنوان یک نیاز در 

 . گردد

 ات و دانش کافی اطّالعآن هاي   رانی که در زمینۀ عدالت سازمانی و ارزششود از مدی می پیشنهاد

 . ی استفاده نگرددمدیریتهاي   ندارند در پست
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